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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
letošní prázdniny nám ne
návratně odezněly a my
máme před sebou podzim.
Na úvod mi dovolte pobla
hopřát k velkému úspěchu
našim mažoretkám, kte
ré se zúčastnily mistrovství Evropy v Itálii. Dvě první a jed
no druhé místo si určitě zaslouží naší pozornost. Děkujeme
za vzornou reprezentaci a do budoucnosti přejeme mnoho
takovýchto úspěchů.
Po pouti nám padly vyznačené stromy a započaly staveb
ní práce na přeměně parku dle již dříve představeného ar
chitektonického návrhu. V současné době se dláždí náměs
tí a provádí se terénní úpravy. Zeminu na vyrovnání terénu
nám poskytla obec Žlebské Chvalovice, za což jím tímto dě
kujeme. Tak, jak se začíná objevovat budoucí podoba parku,
ozývají se občas kritické hlasy na některé detaily projektu. Je
mi jasné, že po boji je každý generál. Nechme tomuto pro
jektu čas, který teprve ukáže přednosti i nedostatky navrho
vaných řešení. V minulosti byly v parku vysazeny keře rodo
dendronů, vilínů, skalníků atd. Tyto keře budou použity pro
obnovu školní zahrady. Myslíme si, že je třeba, aby naše děti
vyrůstaly v pěkném a čistém kulturním prostředí, které bude
ovlivňovat a následně formovat vnímání jejich okolí tak, aby
jim v budoucnu nebylo lhostejné, v čem žijí a vyrůstají.
Po ukončení prací na zateplení základní školy byl vydán
kolaudační souhlas a následně bude ukončena tato akce.
Po důkladné prohlídce tělocvičny jsme se rozhodli pro zpra
cování projektu na zateplení i této budovy. Ještě do konce
roku bychom rádi podali žádost o dotaci. V případě, že by
chom uspěli s tímto projektem, budou vyřešeny nejenom
problémy s vytápěním tohoto objektu, ale i mnoho kon
strukčních problémů.
Ještě do konce roku bychom se měli dočkat nového ná
kladního automobilu včetně kontejnerů, který nahradí sta
rou Avii. Byl vysoutěžen nákladní automobil Daf společně se
šesti kontejnery. Celková hodnota této zakázky bude okolo
2. 500. 000,– Kč, přičemž dotace činí 85 %.

Na posledním zastupitelstvu byl zařazen bod – zrušení, či
zachování městského vodovodu z rybníku Nový, což má sou
vislost s opravou protékající hráze na tomto rybníku. Bohužel
na zastupitelstvo přišel pouze jeden občan, kterého se tato
záležitost dotýká. Pro současné zastupitele by bylo asi jed
noduché rozhodnout o zrušení, protože nikdo z nich tuto
vymoženost ve svém domě nemá. Tato stavba nebyla dlou
há léta udržována a od konce 80. let není vybíráno stočné.
Protože nevíme, kolik lidí tento vodovod využívá, obracíme
se na Vás s prosbou o nahlášení, kdo vlastní funkční vyústění
tohoto vodovodu v domě. Vlastnictví nahlaste na stavebním
úřadě osobně, popřípadě telefonicky na číslo 469 690 144,
608 725 144.
Marcel Lesák, Váš starosta

Ronovské mažoretky dobyly Evropu

Ve dnech 2. – 4. 10. 2015 se konalo v Itálii ve městě Lignano
Mistrovství Evropy – klasické mažoretky. Soutěže se účast
nilo 11 států. Česká výprava čítala okolo 300 lidí. Mezi nimi
byla i naše děvčata. Rondo soutěžilo ve skupinách, v sólech
a duích.
Naše nejstarší děvčata se stala 2x Mistrem Evropy v soutěži sku
pin Exhibition a Parade, získala tak zlaté poháry a medaile. Kdo je

tedy Mistrem Evropy v klasické mažoretce pro rok 2015? Terezka
Daruová, Verunka Myslivcová, Verunka Šindelářová, Miluška
Brynychová, Vik
tor
ka Němcová, Markéta Kar
líková, Zde
nič
ka Kutílková, Natálka Lebdušková, Míša Vajsejtlová, Viktorka
Šitlerová, Denisa Skohoutilová, Pavla Lancová, Káťa Lancová,
Sára Šmídová, Katrin Šmídová, Dominika Semerádová.
Druhé místo, stříbrný pohár, medaile a titul 1. Vicemistr
Evropy získalo duo Terezky Daruové a Viktorky Němcové.
Osmé místo získalo duo Pavly a Káti Lancových. Na 9. místě se
umístilo duo našich nejmladších soutěžících Adélky Skokanové
a Péti Kubešové.
V sólech se umístila na 6. místě, což je v Evropě ještě medai
lová pozice, Terezka Daruová a na 8. místě Káťa Lancová.
A kdo za to vše může? Naše zlatá děvčata a rovnou měrou
jejich skvělé trenérky, které složily a nacvičily všechny soutěž
ní choreografie. Tereza Janoušková je autorkou obou zlatých
skupinových choreografií a Eva Auersvaldová je autorkou stří
brného dua a medailového sóla.
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Městečko na dlani

Ze školy a školky

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Chci touto cestou poděkovat všem našim závodnicím a tre
nérkám za vzornou reprezentaci naší vlasti a našeho měs
tečka. Poděkování dále patří všem sponzorům a Svazu ma
žoretek České republiky. Zvláštní poděkování patří rodičům
za jejich finanční podporu, ale především za jejich nadšení
a obětavost, které přinášejí dobrou náladu a pohodu v celém
týmu. 		
Jana Auersvaldová, vedoucí skupiny

První zářijové dny rychle utekly, děti úspěšně zvládly adap
taci na nové prostředí a s chutí se zapojily do dění v mateřské
škole. Našly si nové kamarády, stanovily si pravidla společného
soužití, abychom mohli realizovat náš školní vzdělávací pro
gram, který je zaměřen na celkový všestranný rozvoj dětské
osobnosti. Školní vzdělávací program nese název „Hrajeme si
od podzimu do léta“. V našem programu se zaměřujeme na en
vironmentální výchovu. Do mateřské školy je v současné době
zapsáno 84 dětí.
1. září navštívili mateřskou školu zástupci města p. Lesák
a pí. Semrádová, prohlédli si zařízení a pí. učitelkám na všech
odděleních předali výtvarný materiál pro tvořivé činnosti dětí.
V září proběhlo na zahradě mateřské školy opékání špekáčků.
Opékala postupně všechna oddělení. Děti přivedly na opékání
svoje rodiče, sourozence i prarodiče, počasí nám přálo a účast
byla vysoká. Děti si opekly uzeninu a pohrály si na školní zahradě.

Stalo se

ZLATÉ RONOVSKÉ RUČIČKY
Ve dnech od 18. září
do 18. října 2015 se v Galerii
Antonína Chittussiho
v Ronově nad Doubravou
uskutečnila výstava nazvaná
„Zlaté ronovské ručičky“.

Akci připravily členky ZO ČSŽ Ronov nad Doubravou
ve spolupráci s Volnočasovou kulturní ronovskou komisí
VOKU®KO. Ale především všichni ti, kteří zapůjčili své vý
robky, abychom je mohli představit veřejnosti. Ukázka pra
cí a technik byla velmi široká. Byly zde kresby, malby, foto
grafie, malování na hedvábí, malování na sklo, malování
voskem, paličkování, vyšívání, háčkování, pletení, keramika,
výrobky ze dřeva a další. Velmi nás těší, že výrobky vytvořili
jak žáci školou povinní, tak i občané dříve narození. Byla zde
např. i práce od paní Opočenské, které je krásných 99 let!
Pro účastníky vernisáže, která se konala 18. září od 17 ho
din, byla připravena ochutnávka několika druhů vynikají
cích sladkých řezů, slaných šneků, preclíků či tradičních čes
kých utopenců. Naše velké poděkování patří i panu Josefu
Auersvaldovi, který pro nás všechny připravil přehlídku histo
rických stabilních motorů v prostoru před Bílkovou vilou.
Celá akce se velmi povedla, o čemž svědčí i velká účast ná
vštěvníků, kteří se přišli potěšit, odpočinout si a případně na
čerpat inspiraci pro své vlastní tvoření a práci.
Jana Sýkorová, ZO ČSŽ Ronov nad Doubravou

Záhadný předmět na výstavě
Během výstavy Zlaté ronovské ručičky si návštěvníci mohli
prohlédnout záhadný předmět a na lístek napsat svůj tip co
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to je a na co se to používá. Ze správných odpovědí bude vylo
sován vítěz a odměněn hezkou knihou.
A na co se to tedy opravdu používá? Je to držák na broušení
řetězu motorových pil v lese.
Děkujeme Františku Zvěřinovi za zapůjčení předmětu
i všem, kteří se ankety zúčastnili. (fotografie vpravo dole)
Při vernisáži výstavy Zlaté ronovské ručičky bylo možné
ochutnat sladké i slané pochutiny, které připravily také ro
novské ručičky.
Zde vám přinášíme nejžádanější recept:
Švédský koláč
Těsto: 3 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru krupice,
1 prášek do pečiva. Vše smícháme v suchou směs.
Náplň: 3 měkké tvarohy, 3 celá vejce, 1 hrnek cukru krupice,
půl litru mléka, sáček přebraných, opraných rozinek, ostrou
haná kůra z citrónu nebo pomeranče, citrónová šťáva. Vše
utřeme v polořídkou náplň.
Postup: Dva hrnky směsi se vysypou na pomaštěný plech
do tvaru koláče. Na to nalijeme řidší tvarohovou náplň a po
sypeme zbytkem těstové směsi. Na povrch koláče klademe
tenké plátky másla nebo Hery (asi 80g) a dáme péci do mírně
vyhřáté trouby. Pečeme 30 minut. Švédský koláč má výbor
nou chuť a jeho příprava je snadná.

Ze školy a školky
V měsíci listopadu pozveme pí. Žítkovou na besedu na téma
„Školní zralost dětí“. Poté se již budeme těšit na nejkrásnější ob
dobí v roce – na Vánoce. Více informací o mateřské škole může
te získat na našich stránkách www.msronov.cz
Marie Václavská, ředitelka MŠ

Úspěchy žáků naší základní školy

Naši žáci byli opět úspěšní, a to hned v několika
soutěžích!
FLORISTICKÁ SOUTĚŽ
Dne 10. 7. 2015 se Káťa
Zvolská zúčastnila národní
ho kola floristické soutěže,
které proběhlo na výsta
vě „Květy 2015“ v Lysé nad
Labem. Soutěžním úkolem
bylo vytvořit vázanou ky
tici a mechový polštářek
pro lesní královnu, hostitel
ku zahradní slavnosti. Káťa
zhotovila nádherné výtvory
a umístila se na 2. místě v ka
tegorii žáků základních škol.
Moc jí k tomuto úspěchu
blahopřejeme.
1. října proběhla schůzka „Klubu rodičů“, které se účastni
li rodiče ze všech oddělení. Byli informováni o činnosti školy
a mohli se zeptat na to, co je zajímá.
Rodiče mohli své děti přihlásit na předplaveckou výuku nebo
na rehabilitačně relaxační pobyty do solné jeskyně. Čeká nás
deset lekcí. První lekce proběhne v úterý 24. 11. Na předplavec
kou výuku je přihlášeno 33 dětí, 18 dětí bude navštěvovat sol
nou jeskyni. Budeme jezdit do Kutné Hory.
Dále děti zhlédly na zahradě mateřské školy ukázku výcviku
dravců a sov. Ukázku vedl pan E. Škaloud z Nasavrk, který půso
bí také v jihlavské zoologické zahradě. Na zahradu přišly výcvik
sledovat i některé děti ze základní školy.
V mateřské škole byly od poloviny září otevřeny zájmo
vé kroužky, do kterých se děti přihlásily prostřednictvím
svých rodičů. Navštěvují kroužek „Angličtina pro nejmenší“,
“Hudební dílnička“ a „Dovedné ručičky“. Dále mateřská škola
nabízí některé aktivity jako např. „Logopedická cvičení“ nebo
„Škola hrou“.
Děti z výtvarného kroužku se zapojují do různých výtvarných
soutěží. V současné době je čeká soutěž „Zdravá a nemocná
příroda Pardubického kraje“. Děti z kroužku „Hudební dílnička“
budou vystupovat pro všechny děti z mateřské školy i na osla
vách ve městě. Velkým přínosem pro naši práci je spolupráce
s pí. Hušákovou, která pracuje v logopedické poradně v Čáslavi
a jedenkrát za měsíc navštěvuje naše „logopedická cvičení“.
V pátek 9. 10. se děti z oddělení „Berušky“ a „Sluníčka“ vypra
vily do místní galerie na výstavu „Zlaté ronovské ručičky“. Práce
našich spoluobčanů si děti se zájmem prohlédly.
V měsíci říjnu plánujeme pozvat do mateřské školy rodiče,
kteří budou mít možnost si se svými dětmi pohrát v jednot
livých odděleních, kam jejich děti dochází. Tuto akci jsme
nazvali: “Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“ a stává se v naší
mateřské škole již tradicí.
Dále v tomto měsíci navštíví mateřskou školu myslivci z míst
ní organizace. Na jejich návštěvu se děti velice těší. U příleži
tosti „Evropského týdne lesů“ se uskuteční v mateřské škole
22. října „Zelený den“.
V měsíci říjnu se budeme také fotografovat – téma bude
podzimní a rodiče si budou moci zakoupit alba s fotografiemi
svých dětí.

Jičín – město pohádky
Soutěž Jičín – město pohádky byla vyhlášena v rámci ju
bilejního 25. ročníku stejnojmenného festivalu a zapojilo se
do ní svými literárními dílky 9 žáků naší školy, jejichž úkolem
bylo napsat pohádkový příběh. A tak na slavnostním vyhlá
šení výsledků soutěže, které se konalo 11. září 2015 v sále
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, převzala cenu za 1. místo
žákyně deváté třídy Tereza Tatíčková, Čestným uznáním byla
oceněna Sára Šimůnková (6. třída) a Martin Fulín (4. třída).
Základní škola Ronov nad Doubravou navíc získala Čestné
uznání za podporu imaginace, kreativity a kultivovaného
psaného projevu dětí.
SKUTEČSKÝ SLAVÍK
Dne 24. 9. 2015 se konal ve Skutči koncert vítězů pěvecké
soutěže Skutečský slavík, která proběhla v měsíci červnu
a které se zúčastnilo 131 soutěžících. Z nich 22 postoupilo
na tento koncert a za odměnu si zazpívalo s profesionální
kapelou. Z naší školy zde vystoupila Vendulka Hlavičková ze
7. třídy. Předvedla úžasný výkon a mezi obrovskou konkuren
cí se rozhodně neztratila.
Přejeme Vendulce mnoho takových úspěchů a hlavně:
„Zpívej dál. “
DÍVKY VAŘILY
S KUCHAŘSKOU
ELITOU
Ušly za výhrou dlou
hou cestu, ale dočkaly
se. Vítězný tým z fi
nále
COOLINAŘENÍ
S ALBERTEM ve slo
žení A. Pazderková,
T. Tatíčková a N. Leb
dušková si splnil sen –
zúčastnil se unikátního kuchařského kurzu ve škole vaření
Chefparade v Praze. Cesta k výhře nebyla snadná. Nejprve
bylo potřeba uspět v internetovém hlasování, kam své jed
lé a zdravé výtvory v podobě „uměleckých děl“ nahrály tisí
ce dětí z celé České republiky. Poté navíc vyhrát první místo
ve finále, kde jejich pokrmy a vědomosti hodnotila odbor
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ná porota. Kromě věcných cen dostali vítězové poukázku
na kuchařský kurz. Během několikahodinové lekce vaření se
naše kuchařinky naučily připravovat domácí italské těstoviny
s boloňskou omáčkou, sushi a muffiny nazdobené tvaroho
vým krémem a čerstvým ovocem (cupcakes). Profesionální
kuchaři ale spíše pouze radili, zbytek byl na dětech. Všechny
pokrmy se nakonec povedly perfektně, což také určilo je
jich další osud – všechno se to snědlo. Věřím, že Anička
s Terezkou a Natálkou zřejmě na svou výhru v soutěži jen tak
nezapomenou.

Jazykově – poznávací pobyt
v Anglii pro žáky 8. a 9. tříd

Naši skupinu vedla paní učitelka Kateřina Andršová a paní
učitelka Klára Sojková. Nejdříve jsme navštívili hlavní město
Londýn. Prohlédli jsme si jeho historické centrum s památka
mi, například Londýnské oko, na které jsme se dostali lodič
kou, nebo Tower Bridge, nejznámější most v Londýně. Další
výlety nás zavedly na mýtické Stonehenge, Royal Pavilon
v Brightonu, útesy Seven Sisters nebo pašerácké jeskyně
v Hastings, kde jsme se vrátili v čase. Kromě výletů jsme měli
také hodiny s učiteli z LTC, kteří byli sympatičtí a pomohli
nám s porozuměním anglické výslovnosti. Domů jsme se na
vrátili zdraví, s mnoha novými zkušenostmi, zážitky a také no
vými přáteli.
Adéla Lümelová, žákyně 8. třídy
Oznámení a reklama

realizace výzvy MŠMT č. 56

Čištění a kontrolovaní komínů
Kominictví Luboš Petříček
V případě Vašeho zájmu kontaktujte mě na telefonním čísle:

731 749 095
Nabízím následující služby:
•
•
•
•
•
•
•

každoroční kontrolování spalinové cesty na pevná paliva,
plynná paliva i kapalná paliva, dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
povinná roční kontrola je potřebná i v případě pojištění domů či bytu 299 Kč
čištění komínu 100 Kč
vložkování komínu – (cena závisí na délce a šířce komínu)
frézování dehtu z komína – (cena závisí na délce a znečištění komínu)
výstavba a oprava komínů – (cena závisí na domluvě se zákazníkem)
montáž komínových krytů – (cena závisí na domluvě se zákazníkem)
Těším se na brzkou návštěvu u Vás.
Kominictví Luboš Petříček, Pařížov 10, Tel. : 731 749 095

„Vzděláváním za konkurenceschopnost“ na ronovské ZŠ
Ve dnech 12. 9. – 18. 9. se 16 žáků naší školy zúčastnilo ja
zykového pobytu v LTC Eastbourne na základě výzvy MŠMT
č. 56 v rámci Operačního programu Vzděláváním pro kon
kurenceschopnost, ze kterého byl také pobyt z větší části
hrazen. Součástí programu bylo poznávání Anglie a 9 lekcí
angličtiny. Vyrazili jsme společně se skupinou z Bystřice nad
Pernštejnem, s kterými jsme utvořili velice dobrý kolektiv.
Stalo se

Cestovatelská beseda – ANTARKTIDA
Velice zajímavou a poutavou přednášku o Antarktidě
a svých vědeckých cestách na tento kontinent nám 24. září
v zasedací místnosti Měú Ronov nad Doubravou připravil
klimatolog RNDr. Michal Janouch.
Z vyprávění a prezentace krásných fotografií a videí jsme
se dozvěděli spoustu informací o minulosti, současnosti
i budoucnosti této zasněžené země. Také jsme se seznámili
s cílem polární expedice, sledovali průběh cesty a umístění
nejmodernějšího přístroje na měření ultrafialového záření
a stavu ozónové vrstvy.
Děkujeme RNDr. Michalu Janouchovi za milé a poučné
povídání. Příznivci cestování se mohou těšit na další bese
du ve středu 11. listopadu 2015 na téma Austrálie, kterou
nám připraví Radovan Vlček.
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Stalo se

Pivní triatlon

V sobotu 15. srpna se konal v Ronově 6. ročník Pouťového
pivního triatlonu. Na start se postavilo pouze dvacet čtyři
závodníků, z toho šest žen. Nižší účast byla zřejmě způsobe
na extrémně horkým počasím, které nás provázelo poslední
týdny. Na soutěžící čekaly tři tradiční disciplíny: čtyřicet kilo
metrů na kole, běh dlouhý čtyři kilometry a na závěr vypití
čtyř piv nebo pit, ženy měly distance poloviční. Trať cyklistiky
byla díky opravené silnici přes Vilémov stejná jako v letech
minulých. Běželo se stejně jako vloni po lesních cestičkách
v Bažantnici, kde všichni uvítali stín stromů. O celkovém vítězi
opět rozhodla poslední, diváky nejoblíbenější disciplína, pití
piva. Nejlépe se s ní vyrovnal domácí Marek Hnátnický, který
se tak stal vítězem tohoto ročníku. Víc než o vítězství však šlo
o dobrou náladu a možnost zazávodit si s kamarády. Po vy
hlášení nejlepších následovala bohatá tombola, ve které bylo
díky sponzorům dostatek cen pro všechny. Poděkování patří
každému, kdo pomohl s organizací, všem sponzorům a míst
nímu Sboru dobrovolných hasičů za poskytnuté zázemí.

Zveme Vás

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ AKCE

30. 10. – 1. 11. Zvěřinové hody (Restaurace U Vavřince)
31. 10. Drakiáda (skauti)
11. 11. cestovatelská beseda AUSTRÁLIE
		 (pořádá knihovna)
13. – 15. 11. Svatomartinské husy – 14. 11. živá hudba
		 (Restaurace U Vavřince)
21. 11. ochutnávka piva a pivních specialit
		 (Restaurace U Vavřince)
28. 11. vánoční trhy (pořádá město)
28. 11. zabíjačkové speciality na vánočních trzích
		 (U Vavřince)
4. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
13. 12.
26. 12.
26. 12.
31. 12.
31. 12.
		

Vypouštění balonků s rádiem Impuls (Vokuko)
Tradiční netradiční Mikuláš na hřišti (svaz žen)
Mikulášsko čertovská plavba (skauti)
Koncerty v kostele sv. Vavřince
Pečení vánoček U Vavřince
Varhanní koncert v kostele sv. Vavřince
Expadice Krkaňka (skauti)
Silvestrovská plavba (skauti)
Silvestr s živou hudbou
(Restaurace U Vavřince – rezervace 721 806 146)
M stská knihovna Ronov nad Doubravou Vás zve na

cestovatelskou besedu

AUSTRÁLIE
Radovan Vlek
s tímto kontinentem Vás seznámí lov k, který tam dlouho žil
a pedstaví Vám krásy pírodních park této zem

steda 11. listopadu 2015
od 18 hodin

zasedací místnost MÚ Ronov nad
Doubravou

Pečení vánoček U Vavřince
Rádi byste letos o Vánocích překvapili rodinu krásnou do
mácí vánočkou a nevíte jak na to?
Nebo vás už nebaví řízek z kapra plný kostí a rádi byste se
naučili rybu vykostit? A co si udělat pravý vánoční punč?
Přijďte 3. adventní neděli – 13. 12. 2015 od 14 hodin do re
staurace U Vavřince, kde se to všechno naučíte a ještě si od
nesete domů vlastnoručně upletenou a upečenou vánočku.
Omezená kapacita 15 lidí. Poplatek 50 Kč. Rezervace nutná
na 721 806 146 p. Milan Rek.
(V případě většího zájmu lze akci opakovat od 17 hodin)
Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 5/2015
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Mladotice a Moravany

Mikulášská nadílka v Mladoticích

Léto uteklo jako voda v řece Doubravě, zima už klepe
na dveře a s ní i vánoční čas. Proto bychom chtěli pozvat
všechny „Mladoťáky“ na Mikulášskou nadílku, která se bude
konat 5. 12. 2015 od 15 hodin v místním hostinci na sále. Pro
děti budou připraveny soutěže, zábava a samozřejmě přijde
i Mikuláš se svými pomocníky. Okolo 18. hodiny se přesune
me k hasičské zbrojnici a poté si rozsvítíme vánoční strom.
Doufáme, že se sejdeme v hojném počtu a společně si užije
me předvánoční atmosféru.
Příspěvky čtenářů

Hudební oddíl TJ SOKOL

Již druhým rokem v učebnách ZŠ probíhají kurzy výuky
na hudební nástroje, které jsou pořádány jako kulturní oblast
činnosti TJ SOKOL v Ronově nad Doubravou, takže se i letos
můžete těšit na jejich vystoupení – poprvé v rámci slavnos
ti rozsvěcení vánočního stromu v Ronově, dne 28. 11. 2015.
Do hudebního oddílu se letos přihlásilo 15 zájemců o hru
na klávesy, kytaru a zobcovou flétnu. Vyučují je Mgr. Kateřina
Andršová a nově také pan učitel Karel Rais a pan učitel Jaroslav
Hájek. Dovolte mi, abych nové vyučující krátce představila.
Pan učitel Karel Rais je absolventem konzervatoře v oboru
housle. Po ukončení studií absolvoval základní vojenskou služ
bu v Symfonickém orchestru AUSu v Praze. Pak získal šestile
té zahraniční angažmá v Belgickém symfonickém orchestru.
Byl dlouholetým členem Komorní filharmonie Pardubice, kde
mimo jiné působil také jako pedagog na konzervatoři. V po
sledních letech učil v ZUŠ Heřmanův Městec. Dlouhodobě
spolupracuje s amatérskými soubory různých žánrů, v nichž
hraje na různé hudební nástroje. Byl například kapelníkem
Velkého tanečního orchestru v Prachovicích.
Pan učitel Jaroslav Hájek je aktivním muzikantem hrajícím
víc jak 30 let na české hudební scéně rockového i tanečního
žánru. Spolupracuje s profesory pardubické konzervatoře
i s muzikanty známých hudebních těles, převážně jako hráč
na bicí nástroje, percuse, kytaru, basovou kytaru a kontrabas.
V současné době vyučuje na ZUŠ, kde kromě výuky nástrojů
vede i hudební soubory se zaměřením na populární hudbu.

Poděkování

Mažoretková a twirlingová skupina Rondo děkuje za podporu
a finanční dary při pořádání 20. výročí založení skupiny společ
nosti Rupol, s. r. o. a panu Vladimíru Polákovi, společnosti CS Agro,
a. s. Ronov n. D. a panu Jiřímu Ronovskému, hospůdce U Vavřince
a panu Milanu Rekovi, společnosti Culka a Sadlik, s. r. o. , panu
Milanu Daruovi, společnosti Tlapnet, s. r. o. a Jiřímu Tlapákovi
ml. , kapele Janovec a Čilimník, panu Davidu Lebduškovi, městu
Ronov nad Doubravou, Sboru dobrovolných hasičů Ronov nad
Doubravou, všem, kteří nám přispěli v dobrovolném vstupném
a všem hostům. Zvláštní poděkování patří panu Josefu Pekárkovi
za moderování celé akce.
J. Auersvaldová, vedoucí skupiny
Informace z radnice

Kopírování pro veřejnost v knihovně

Městská knihovna Ronov nad Doubravou informuje, že
služba pro veřejnost – kopírování, tisk, skenování, laminování
již není dostupná na Městském úřadě Ronov nad Doubravou,
ale pouze v místní knihovně.
CENÍK KOPÍROVÁNÍ:
• A/4 černobílá jednostranná – 3 Kč, A/4 černobílá oboustran
ná – 4 Kč A/4 barevná jednostranná – 12 Kč, A/4 barevná
oboustranná – 17 Kč, A/3 černobílá jednostranná – 6 Kč, A/3
černobílá oboustranná – 8 Kč, A/3 barevná jednostranná –
17 Kč, A/3 barevná oboustranná – 27 Kč,
• laminování, menší rozměr A/5 – 7 Kč, A/5 – 12 Kč, A/4 – 18 Kč,
A/3 – 24 Kč
6
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Informace z radnice
• inzerce ve zpravodaji Městečko na dlani, max. 1/4 strany A4
barevná – 100 Kč (jedno vydání), černobílá – 50 Kč (jedno
vydání)
• inzerce na www.ronovnd.cz na 1 měsíc – 30 Kč
• Otevírací hodiny pro veřejnost v Městské knihovně Ronov n. D.
Pondělí 7.00 – 11.00 11.30 – 15.00
Úterý 7.00 – 11.00 11.30 – 16.30
Středa 7.00 – 11.00 11.30 – 15.30
Čtvrtek 7.00 – 11.00 11.30 – 14.40

Městská knihovna Ronov nad Doubravou nabízí:

seznam nových knih najdete na www.ronovnd.cz v sekci
knihovna na on-line kataog.
Můžete si zde vyhledávat i rezervovat knihy nebo kontrolovat
své výpůjčky (nutno nejdříve vyzvednout heslo v knihovně).

ÚHRADA POPLATKŮ V ROCE 2016
K úhradě poplatků za svoz tříděného domovního odpadu
a poplatků ze psa je možné využít i bezhotovostní převod
na účet města číslo 900123524/0600, variabilní symboly jsou:
Poplatek za TDO:
pro Ronov n. D. 134001. . . (doplnit číslo popisné)
pro Mladotice 134002… (doplnit číslo popisné)
pro Moravany 134003… (doplnit číslo popisné)
Poplatek ze psa
pro Ronov n. D. 134101… (doplnit číslo popisné)
pro Mladotice 134102… (doplnit číslo popisné)
pro Moravany 134103… (doplnit číslo popisné)
VÝŠE POPLATKŮ
Poplatek TDO:
– trvale bydlící občané 480 Kč
– děti do 6 let věku a občané nad 70 let – 430 Kč
Poplatek ze psa:
– pes v rodinném domě – 100 Kč
– další pes v rodinném domě – 200 Kč
– pes v bytovce – 400 Kč
Žádáme tímto občany, aby v rámci svých možností zvolili tuto
bezhotovostní platbu. Případné informace podá p. Jehlárová
v kanceláři městského úřadu nebo na telefonu 469315739,
mobilu 608 725 171.
Jana Jehlárová, Referentka HSO

Proč se recyklují
nefunkční úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zá
řivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč
a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u záři
vek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní sys
tém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma
odevzdávat ve dvoře na adrese městského úřadu nebo v elek
tro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných
recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití zís
kávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a dal
ší kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro
součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny

Informace z radnice

Oznámení a reklama

zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako
technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo téměř
5 milionů zářivek a výbojek. To představuje 26 kg rtuti, která
se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále
téměř 60 % českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky
hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto si
tuaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami do
čtete na www.ekolamp.cz.

Vánoční koncert v kostele sv. Vavřince
Pořádání vánočního koncertu dne 26. 12. v ronovském
kostele sv. Vavřince se již stalo zavedenou tradicí. Od roku
2011 se o dramaturgii koncertu stará varhanice Mgr. Adéla
Šarmanová, která pro nás připravila originální vánoční pro
gram z děl českých mistrů.

ADVENTNÍ KONCERTY
V KOSTELE SV. VAVŘINCE
Na první adventní neděli 6. prosince
je pro vás připraven široký program koncertů
v kostele sv. Vavřince v Ronově nad Doubravou,
které zpříjemní vaši předvánoční atmosféru.
Od 17 hodin se představí ZUŠ Čáslav
se svým vánočním koncertem.
Od 18 hodin zazní Česká mše vánoční
od Jakuba Jana Ryby v podání pěveckého
souboru Gaudeamus.
Gaudeamus je dvacetičlenný pěvecký sbor,
sólisté a varhaník ze Světlé nad Sázavou.
Jejich vánoční koncerty jsou velice oblíbené
a vyhledávané, kostely při jejich produkci jsou
doslova přeplněné. Proto jsme velice rádi, že mezi
nás přijedou a obohatí svým uměním
dobu adventní i v Ronově nad Doubravou.
Oznámení a reklama
Město Ronov nad Doubravou nabízí k pronájmu
od 10. 1. 2016 prostory hostince v Mladoticích č. p. 5.
Bližší informace – email: město@ronovnd.cz
nebo tel. 469 690 102 – Ing. Iveta Zajícová.

Společenská kronika
NARODILI SE:
Sofie Semrádová, Mladotice 27
Matěj Bartoň, Mladotice 66
Anna Reková, Ronov n. D. 69
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
Bohuslava Hromádková, Mladotice 34 – 70 let
Bohumil Bartůněk, Mladotice 25 – 75 let
Marie Nesládková, Ronov n. D. 34 – 85 let
Karolina Navrátilová, Ronov n. D. 561 – 90 let
Božena Pejřilová, Ronov n. D. 110 – 95 let
Zemřel:
Miroslav Ventluka, Ronov n. D. 40 ve věku 67 let
				

Marie Semrádová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za blahopřá
ní, květinu a dárek k mému životnímu jubileu. Zároveň dě
kuji pí Semrádové za milou návštěvu.
Bohuslava Hromádková

Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání a dárek k mému život
nímu jubileu a paní Semrádové a paní Růžičkové za milou
návštěvu. 		
Marie Nesládková

Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za blahopřá
ní, květiny a dárek k mým narozeninám. Současně děkuji
paní Hromádkové za milou návštěvu.
Božena Pejřilová

Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 5/2015
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Oznámení a reklama

• PRODEJ nemovitosti
• VÝKUP nemovitosti
• ODDLUŽENÍ nemovitosti

Blanka Moravcová Váš makléř pro tuto lokalitu

Město Ronov nad Doubravou
vás zve na

VÁNOČNÍ TRHY
SE SLAVNOSTNÍM
ROZSVĚCENÍM
VÁNOČNÍHO
STROMU

28. listopadu 2015
na Chittussiho náměstí
stánkový prodej
hudební i taneční
vystoupení dětí
bohaté občerstvení
skupina Wyrton
ukázka tradičních řemesel,
dětská dílnička
Přijďte se svými blízkými
zahájit dobu adventu.

Uzávěrka příspěvků pro další číslo zpravodaje do 8. 12. 2015.
Vydává: Redakční rada Městského úřadu; Reg. zn. MKČRE 11911, Náklad: 720 kusů;
Distribuce: ZDARMA do všech domácností. Tisk: Helma Beta, spol. s r. o. Praha 9,
Sazba: One Vision studio, Praha 9;
PŘÍSPĚVKY MŮŽETE ZASILAT NA: knihovna@ronovnd.cz.
Příspěvky mohou být redakčně kráceny nebo přesunuty do dalšího čísla. Názory
přispěvatelů se nemusí shodovat s názory redakce.
PŘÍJEM HOTOVÝCH INZERCÍ: Soubory: PDF/X-1a, velikost 1:1, barevý režim
CMYK, rozlišní 300 dpi, na zrcadlo, zahrnout fonty či převézt do křivek; JPG: velikost
1:1, barevý režim CMYK, rozlišení 300 dpi, bez komprese, kvalita: vysoká 10–12.
Velikost inzerce: 1/16 strany: šířka 86 mm x výška 31 mm, 1/8 strany: šířka 86 mm
x výška 64 mm, 1/4 strany: šířka 86 mm x výška 130 mm. U jinak dodaných souborů
nemůžeme ručit za správnou interpretaci.
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tel.: 728 074 270
e-mail: moravcova@talanda-invest.cz

